اخبار
انتقاد همگانی از افزایش عوارض خروج /مقایسه دیگر کشورها و رکورد داری ایران
با افزایش  ۳تا  ۶برابری عوراض خروج از مرزها در الیحه بودجه ، ۷۹موجی از انتقادات شکل گرفت و برخی
با مقایسه میزان عوارض خروج در دیگر کشورها اعالم کردند در صورت تصویب ،ایران رکوردار جهان خواهد
شد.
در پی افزایش  ۳الی  ۶برابری عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه  ، ۷۹بسیاری از ایرانی ها به این موضوع
اعتراض کرده و گالیه و شکواییه هایی را در فضای مجازی مطرح کرده اند .
این تصمیم دولت درحالی موجب ایجاد شوک در افکار عمومی شده که انتظار می رود نمایندگان مجلس در
بررسی الیحه  ،این موضوع را اصالح کنند.
در این میان برخی کاربران در شبکه های اجتماعی ضمن انتقاد از چنین تصمیم دولت ،ضمن اقدام به بازنشر
میزان عوارض خروج دیگر کشورها آن هم بدون احتساب درآمد سرانه  ،اعالم کرده اند در صورت نهایی شدن
افزایش  ۳تا  ۶برابری عوارض (  55تا  011دالری سال آینده )  ،ایران رکورددار این نوع درآمد در جهان
خواهد بود.

درآمد دولت از تراکنشهای بانکی  ،نوشابه ها و اموات
دولت الیحه بودجه سال  ۷۹را روز گذشته به مجلس تقدیم کرد تا جزئیات ردیف درآمدی بانکها،مالیات،حامل
های انرژی و ...باتصویب مجلس مشخص شود
درآمد  5هزار میلیاردی دولت از تراکنشهای بانکی:
از این رو،در ردیف های درآمدی الیحه بودجه  ۷۹آمده است :دو درصد درآمد حاصل از هزینه های دریافتی
بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی در سال آینده به دولت اختصاص خواهد داشت.
دولت در این ردیف درآمدی  511میلیارد تومان برای خود درآمد پیش بینی کرده است.
افزایش  01تا  ۳1درصدی نوشابه های گازدار:
همچنین،در بخش درآمدی این الیحه پیش بینی شده ،قیمت انواع نوشابه های گازدار قندی داخلی  01درصد
و خارجی  ۳1درصد در سال آینده گران شود.
دولت از این محل  51میلیارد تومان درآمد برای خود پیش بینی کرده است.این افزایش قیمت شامل نوشابه
های با پایه میوه و دوغ های بدون گاز نمی شود.
کمک  ۶0۶میلیارد تومانی اموات به بودجه:
یکی دیگر از ردیف های درآمدی که هر ساله در لوایح بودجه آورده می شود ،مالیات بر ارث است.
دولت در الیحه بودجه سال  ۶01 ،۷۹میلیارد تومان درآمد عمومی استانی از محل مالیات بر ارث و بیش از ۶
میلیارد تومان هم درآمد اختصاصی از این محل پیش بینی کرده است.
هزینه  ۷11میلیاردی دولت برای تشویق  ۳۹هزار مامور مالیاتی
دولت در الیحه بودجه سال بعد مبلغ  ۷00میلیارد تومان برای تشویق ماموران مالیاتی در جهت ارتقا و افزایش
وصول مالیات در نظر گرفته است .مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای وزارت اقتصاد در سال  ۷۹در بودجه
دولت حدود 0111میلیارد تومان است.

